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EGYED GÁBOR 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. április 13. és 2016. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ból. 

 2 Kari Tanácson 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) 

MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal a referenshelyettesi felosztással kapcsolatban 

 Tanulmányi levelek osztását intéztem és feleltem érte 

 BSc-s TAD értékelések kiküldését felügyeltem 

 Véleményeztem a informatikusoknak kiküldött negyedik félévvel kapcsolatos kérdőívet 

 

Pályázati munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

 Részt vettem pályázati ülésen 

 Ismerkedek a munkacsoport feladataival, mivel még csak most léptem be 

 

PR munkacsoportban elvégzett feladatok 

 

 Bíró Alexandrával ügyeleti rendet plakátoltunk a régi helyére 

 Bíró Alexandrával össze szedtük a már nem aktuális Schönherz Times plakátokat 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 

 Képzés 2016 tavasz projekt: 

 Ez a képzés azért volt, hogy az újoncoknak, a munkájukhoz nélkülözhetetlen ismereteket adjunk 

át 

 A képzés sikeresen lezajlott, pár simítás van már csak hátra 

 Ezen időszakban került sor a képzés utolsó alkalmára, melyen résztvevőként és 

projektfelelősként is ott voltam 

 A képzés előadójával, Rynkiewicz Ádámmal egyeztettem több alkalommal 

 Tizenhét embert hívtam meg rá személyesen, ebből tizenhárman el is jöttek 

 A képzéseken összességében 11 olyan ember vett részt, aki 2016-ban csatlakozott a HK-hoz 

 Csináltam visszacsatoló kérdőívet, melyet tizenhatan töltöttek ki 

 Az összes előadóval utólag is egyeztettem, majd a blokkjuk handoutját továbbítottam az összes 

résztvevőnek 

 A visszacsatolást kiértékeltem és tanácsadói ülésen átbeszéltük 

EGYÉB FELADATOK 

 

 Részt vettem egy tanácsadói ülésen 

 Segítettem a HK táborral kapcsolatos pénzek beszedésében 

 Három HK ülésen, valamint egy TMCS-n jegyzőkönyvet vezettem 

 Egyeztettem Bíró Alexandra PR felelőssel a munkacsoportok beszámolóival kapcsolatban 

 Felügyeltem a HK ülések jegyzőkönyvében levő munkacsoport beszámolók kitöltését 

 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

Segítek, ahol tudok, amennyire az időm engedi. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 22.000 FT 


